
 

Zápis z 5. zasedání 2021, konaného dne 23. 3. 2021 

Přítomni: Bezouška, Dohnálková, Jakl, Jaklová, Jehlička, Krejčí, Nastoupilová, Novák, 
Mencl, Petrov, Poledníček, Šincl, Zvěřinová 
Omluveni:  
Ověřovatel: Bartoš 

 

1 RRTV/2021/166/bla: Schválení programu 5. zasedání 2021 

- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

12-0-0 

2 RRTV/2020/889/rud: Lidl Česká republika v.o.s./La Lorraine/Prima 

ZOOM/12.10.2020/od 6:01:32 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 14:00 hodin 

- Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp. zn. RRTV/2020/889/rud provedla 

důkaz zhlédnutím reklamy na pečivo dodavatele La Lorraine odvysílané dne 12. října 2020 

od 6:01:32 hodin na programu Prima ZOOM. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jako orgán dozoru pro oblast 

regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost La Lorraine, a.s., IČ : 25544551, 

sídlem U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno, o podání vysvětlení v souvislosti s reklamou 

na pečivo La Lorraine odvysílané dne 12. října 2020 od 6:01:32 hodin na programu Prima 

ZOOM, zda výslovně sdělila zadavateli reklamy, společnosti Lidl Česká republika v.o.s., 

IČO 26178541, sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, respektive zpracovateli reklamy, 

společnosti FILMSERVICE a.s., IČ: 28232771, sídlem Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, že 

obsah předmětné reklamy je věcně správný, tedy že pekárna La Lorraine, dodávající do 

prodejen Lidl pekařské zboží, peče z českého droždí („Ano, umíme nejlepší dalamánky, 

kaiserky, bagety, croissanty, vše z české mouky a z českého droždí.“). Rada stanovuje 

lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

13-0-0 

3 RRTV/2021/15/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Výsledky losování Šťastných 

10/29.6.2020/od 22:15:34 hodin/skryté obchodní sdělení - DOKAZOVÁNÍ OD 14:00 hodin 

- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2021/15/rud provedla důkaz zhlédnutím 

pořadu Výsledky losování Šťastných 10 odvysílaného dne 29. června 2020 v úseku 

22:15:34-22:16:34 hodin na programu ČT1. 

13-0-0 

4 RRTV/2021/17/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Losování Sportky a Šance/28.6.2020/od 

20:05 hodin/skryté obchodní sdělení - DOKAZOVÁNÍ OD 14:00 hodin 

- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2021/17/rud provedla důkaz zhlédnutím 

pořadu Losování Sportky a Šance odvysílaného dne 28. června 2020 od 20:05 hodin na 

programu ČT1. 

13-0-0 

5 RRTV/2020/921/loj: AMC Networks Central Europe s.r.o. AMC CHANNEL 

HUNGARY_Dracula 2000_32 1 g_horor_násilí_DOKAZOVÁNÍ 

- Rada v rámci řízení sp.zn.: RRTV/2020/921/loj provedla důkaz zhlédnutím pořadu 

Dracula 2000 odvysílaného dne 29. září 2020 od 19:05 hodin na programu AMC 

CHANNEL HUNGARY. 



13-0-0 

7 RRTV/2021/123/blu: RADIO ZLÍN, spol. s r.o./Radio Zlín/RV/změna licence § 21 odst. 1 

písm. e) - rozhodnutí 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 

1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a 

ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále 

jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO 

ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, se sídlem U Hřiště 400, Mladcová, 760 01 Zlín, souhlas 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 

spočívající v převodu spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 100% ze 

společnosti Multimedia Trade SE, IČ: 01629786 se sídlem K Botiči 1458/7, Vršovice, 101 

00 Praha 1, na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 

299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 

základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

8 RRTV/2021/121/str: AZ Media a.s./RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. e) - rozhodnutí 

-   

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 

písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 

znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto 

rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s., IČ: 256 48 837, se sídlem 

Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v 

žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 

3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu všech akcií společnosti AZ 

Media a. s. na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, neboť tato změna by 

nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

9 RRTV/2021/150/jam: Rádio Česká Kanada, s r.o. / Rádio Česká Kanada - 15. 2. 2021 od 

00:00 do 24:00 hodin, analýza 

- Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Česká Kanada, provozovatele Rádio 

Česká Kanada, s. r. o .,  z pondělí 15. 2. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že 

vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s 

platnými licenčními podmínkami. 

13-0-0 

10 RRTV/2021/146/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 

sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání 

5/2021 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 

odvysílaných provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio 

BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 22. února 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; 

Chomutov 98,1 MHz) dne 22. února 2021, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; 

Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 22. února 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. 

(program KISS; Zlín 90,3 MHz) dne 22. února 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program 

Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 MHz) dne 22. února 2021 a Radio Contact Liberec spol. s r.o. 

(program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 22. února 2021. 

12-0-0 



11 RRTV/2021/153/zab: krátkodobé oprávnění 5/2021 

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 

krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV 

vysílače. 

13-0-0 

12 RRTV/2021/133/zab: Různí provozovatelé / přehled doručených oznámení 5/2021 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, 

se sídlem Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno Židenice, doručeným Radě dne   25.02.2021,  

č.j.:  RRTV/3168/2021-vra, spočívajícím ve změně sídla společnosti na: Olomoucká 

3419/7, 618 00 Brno Židenice. 

13-0-0 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se 

sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2 Nové Město,120 00, doručeným Radě dne 

25.02.2021, č.j.: RRTV/3174/2021-vra, že ke dni 17. 02. 2021 byla v obchodním rejstříku 

pod sp. zn. C 55138 zapsána změna týkající se provozovatele, konkrétně byl v obchodním 

rejstříku vymazán dosavadní jediný společník provozovatele, společnost Active Radio a.s., 

IČ: 610 58 297, a zapsán nový jediný společník provozovatele, společnost CMI News 

s.r.o., IČ: 077 49 147; tato změna byla schválena rozhodnutím Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání ze dne 10. 11. 2020, sp. zn. 2020/728/blu. 

13-0-0 

13 RRTV/2021/139/zem: Barrandov MUZIKA, s.r.o. / TV / Barrandov NEWS / vysílače / 

neoznámení ukončení vysílání / zahájení řízení o odnětí licence 

- Rada zahajuje s provozovatelem Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 267 35 679, se sídlem 

Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 

písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence č.j.  RRTV/3053/2015-FIA , spis. zn.: 

2015/685/FIA/ Bar, ze dne 25. srpna 2015, k provozování regionálního zemského 

digitálního televizního vysílání programu Barrandov NEWS šířeného prostřednictvím 

vysílačů, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku od 30. října 

2020 nevysílá déle než 30 dnů. Rada stanovuje lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení 

oznámení o zahájení řízení. 

13-0-0 

14 RRTV/2021/141/smu: Cable-NET s.r.o. / převzaté vysílání / kabelové systémy / 

přihláška k registraci 

- Rada registruje právnickou osobu, Cable-NET, s.r.o., IČ: 07525664, se sídlem: Ječná 

243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2, jako provozovatele převzatého rozhlasového a 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah 

vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 

Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 

cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 

36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; programová nabídka-registrované 

programy: české televizní programy veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 sport, 

ČT:D/ČT:Art; české rozhlasové programy veřejnoprávní: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, 

ČRo Vltava, ČRo Plus, ČRo Radio Wawe, ČRo D-Dur, ČRo Jazz, ČRo Radio Praha, Rádio 

Junior, Rádio Junior Písničky a Regionální programy ČRo; české televizní programy s 

licencí: Film Europe, NOVA , Nova 2, Nova Cinema , NOVA Action, Nova Gold , Prima, 

Prima MAX,  Paramount Network, Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM , Prima KRIMI, 

CNN Prima News, Televize Barrandov, Barrandov Krimi, Kino Barrandov, TV Paprika, 

Mňam TV, Tv NOE, regionalnitelevize.cz, O (Óčko) Óčko Gold, Óčko Expres, RELAX, 

REBEL, Šlágr TV, JOJ Family , JOJ Cinema, Seznam.cz TV, Golf Channel, LEO TV, LEO 

TV GOLD, NOVA Sport 1, Nova Sport 2, Sport 5, Minimax, Nickelodeon, MTV, CS Film, 

Film Europe, CS Horror, HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax,  Cinemax 2; zahraniční televizní 



programy:  iConcerts, Markíza International HD, Jednotka HD, Dvojka HD, TA 3, France 

24 Fr, France 24 En, BBC, Euronews, CNN, Sky News, Discovery Channel, DTX, 

Discovery HD Science, Discovery HD Showcase, ID Xtra HD, Animal Planet HD, National 

Geographic Channel HD, Nat Geo Wild HD, Spektrum HD, CBS Reality, Fishing & 

Hunting, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Sport 1 HD, Sport 2 HD, Extreme Sports, Disney 

Channel, Jim Jam, Nickelodeon Junior, AXN, AXN White, AXN Black, TLC, Filmbox, 

Filmbox Plus, Extasy TV HD, Playboy, BRAZZERS TV Europe, EroXXX HD, Filmbox 

Family, Filmbox Premium, Filmbox Extra HD, FightBox HD, DocuBox HD, 360 TuneBox 

HD, Filmbox Arthouse, Fast & Fun HD, (vysílání erotických programů s časovým rozsahem 

vysílání 24 hodin denně bude v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 

tzn., že vysílání těchto programů  bude na základě uzavření smlouvy s osobou starší 18 

let a že této osobě na základě  technického opatření, bude umožněno omezit přístup k 

vysílání dětem a mladistvým), v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 23. února 

2021  pod č.j. RRTV/3082/2021-vra a ve znění jejího doplnění č.j. RRTV/3141/2021-vra a 

RRTV/3194/2021-vra doručeného dne 24. a 26. února 2021. 

13-0-0 

15 RRTV/2021/132/fia: Různí provozovatelé /převzaté vysílání /změna programové 

nabídky - oznámení 

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 

provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 

Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, 

Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 

registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č.j.: RRTV/8190/2019-smu ze dne 25. června 

2019, spočívajícím: a) v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy: 

France24 (ENG) - anglická verze, Euronews (DE) - německá verze; b) v ukončení vysílání 

zahraničních televizních programů: Discovery Showcase HD, Fine Living HD; c) v 

ukončení vysílání českého televizního programu Televize ZAK (TV ZAK); d) v oznámení 

změny názvu českého televizního programu Prima Comedy Central na Paramount 

Network, v rozsahu podání ze dne 16. února 2021, č.j.: RRTV/2905/2021-vra. 

13-0-0 

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 

provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 

systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 

2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 

k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č.j.: RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června 

2019, spočívajícím: a) v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy: 

France24 (ENG) - anglická verze, Euronews (DE) - německá verze; b) v ukončení vysílání 

zahraničních televizních programů: Discovery Showcase HD, Fine Living HD; c) v 

ukončení vysílání českého televizního programu Televize ZAK (TV ZAK); d) v oznámení 

změny názvu českého televizního programu Prima Comedy Central na Paramount 

Network, v rozsahu podání ze dne 16. února 2021, č.j.: RRTV/2905/2021-vra. 

13-0-0 

16 RRTV/2021/160/koz: Sdělení provozovatelům převzatého vysílání - šíření vysílání 

čínské stanice CGTN po odnětí britské licence  

- Rada se seznámila se sdělením ve věci dalšího šíření vysílání čínské stanice CGTN po 

zrušení licence pro evrospké vysílání, které bylo zasláno registrovaným provozovatelům 

přezvatého vysílání 

13-0-0 

17 RRTV/2021/50/blu: Různí provozovatelé/RV/Souhrn podání 5-2021 - rozhlas 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila doplněním stížnosti č. j. 

RRTV/2830/2021-vra, jež jí umožnilo vyhodnotit stížnost RRTV/7039/2020-vra ohledně 



údajného porušení právních předpisů v reportáži o Lázních Teplice odvysílané dne 9. 

dubna 2020 na Českém rozhlasu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila 

s podnětem č.j. RRTV/17423/2020-vac na možné porušení zákona č. 231/2001 Sb.   

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 

kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně údajného porušení 

právních předpisů v reportáži o Lázních Teplice odvysílané dne 9. dubna 2020 na Českém 

rozhlasu (RRTV/7039/2020-vra), že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., 

IČ:15891283, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, o vysvětlení, proč v 

rámci vysílání programu EVROPA 2 došlo ve výše uvedených dnech v pořadu „Ranní 

show“ k opakované propagaci akce „Leoš Mareš - Staré pecky; Vánoční speciál z nového 

bytu", kdy se mohlo jednat o porušení ustanovení k porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby 

reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání 

zřetelně zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo 

zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. 

 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 

písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě 

ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele 

EVROPA 2, spol. s r.o., IČ:15891283, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, 

o vysvětlení, proč v rámci vysílání programu EVROPA 2 došlo ve dnech 17., 18., 21., 22., 

23. a 24. prosince 2020 v pořadu „Ranní show“ k opakované propagaci akce „Leoš Mareš 

– Staré pecky, Vánoční speciál z nového bytu“, kdy se mohlo jednat o porušení ustanovení 

k porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je 

provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno 

rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele 

televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo 

prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání. 

12-0-1 

18 RRTV/2021/124/jam: Souhrn podání AO 5/2021 (34 podání) 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu 

televizních programů doručenými od 15. února do 26. února 2021: ČESKÁ TELEVIZE / 

ČT24 - Newsroom ČT24, 2. 2. 2020 od 22:00 hod. a 4. 10. 2020 od 22:10 hod.; ČESKÁ 

TELEVIZE / ČT1 - Kukačky (7), 19. 2. 2021 od 20:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 

- Otázky Václava Moravce, vyzrazení soudního rozhodnutí, 14. 2. 2021 od 12:00 hod.; 

ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Sviňa, 20. 2. 2021 od 21:10 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN 

Prima News - 360° Pavlíny Wolfové, 22. 2. 2021 od 20:15 hod.; ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o. / Comedy Central Hungary - Family Guy, Christmas Guy (řada 

12, epizoda 8); AMC Networks Central Europe s.r.o. / Film Mania - Az ígéret szép szó 

(Promise Me This); Reklama ViroSTOP; TV Nova s.r.o. / NOVA - reklama Panadol, 18. 2. 

2021 od 10:43 hod.; Podnět organizace dTest, o.p.s., sociální média TikTok; Postoupený 

podnět - Česká obchodní inspekce - Magistrát hlavního města Prahy; ČESKÁ TELEVIZE 



/ ČT24 - Události, komentáře, komentář Václava Dolejšího, 12. 2. 2021 od 22:00 hod.; 

ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 - Události, 14. 2. 2021 od 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE 

/ ČT24 - obecná stížnost upozorňující na neplnění role České televize, 15. 2. 2021; ČESKÁ 

TELEVIZE - obecná kritika komentátorů a diskuzních pořadů; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 

168 hodin, 7. 2. 2021 od 21:20 hod., 14. 2. 2021 od 21:20 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 

- Události, komentáře, 18. 2. 2021 od 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Interview 

ČT24, vyjádření Světlany Witowské, 16. 2. 2021 od 18:28 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 

- Události, komentáře, 12. 2. 2021 od 22:00 hod., Otázky Václava Moravce, 7. 2. 2021 od 

12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Otázky Václava Moravce, 31. 1. 2021 od 12:00 

hod.; Stížnost na účast ředitele ČT na fotbalovém zápase; Obecná stížnost na vysílání 

České televize; Sponzorský příspěvek České mincovny; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 - 

Otázky Václava Moravce, 21. 2. 2021 od 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Události, 

reportáž o Trutnově, 19. 2. 2021 od 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Události, 

reportáž o slevách oblečení, 21. 2. 2021 od 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 

upoutávky na dokument V síti, 18. 2. 2021 od 18:52 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema - 

Muži v naději, 22. 2. 2021 od 11:40 hod.; Vysílání ČT24 - informace o povinnosti nosit 

ochranné prostředky; TV Nova s.r.o. / NOVA - Televizní noviny, reportáž o neschválení 

nouzového stavu, 12. 2. 2021 od 19:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - Nedej se!, díl 

Rybníky v nouzi, 7. 2. 2021 od 10:45 hod.; Reakce na odpověď (stížnost ze souhrnu na 4. 

zasedání v roce 2021) 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 

s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na 

hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyla v 

reportáži „Pokuta za opakovaně problémový pořad Moje zprávy“ odvysílané v pořadu 

Newsroom ČT24 dne 2. února 2020 na programu ČT24 uvedena zároveň s informací o 

udělení pokuty ve výši 200 000 Kč Radou provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. 

(rozhodnutí Rady o uložení pokuty ze dne 30. dubna 2019, provozovateli doručeno dne 

23. května 2019, pořad Moje zprávy, reportáž Ryba smrdí od hlavy) i informace o zrušení 

této pokuty, ke kterému došlo dne 17. října 2019 rozhodnutím Městského soudu v Praze. 

Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Newsroom ČT24 dne 4. října 2020 

od 22:10 hod. na programu ČT24, že věc odkládá. 

12-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním seriálu Kukačky (7) dne 19. února 2021 od 

20:10 hod. na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-0-0 



- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce dne 14. 

února 2021 od 12:00 hod. na programu ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

10-1-2 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem 

Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. 

j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. února 2021 od 21:10 hod. 

na programu ČT1 odvysílal film Sviňa, který obsahoval vulgarismy či nadávky „zasrany / 

vyser“ a variace tohoto výrazu (v časech 00:05:27, 00:05:30, 00:06:36, 00:09:12 od 

začátku pořadu), „hovado“ (00:06:24, 00:38:18), „píča / do píče“ (00:07:36, 00:08:21, 

00:08:36, 00:08:47, 00:16:01, 00:22:02, 00:30:25, 00:30:53, 00:30:59, 00:31:59, 00:42:03, 

00:42:12, 00:42:14), „vole“ (00:09:05, 000:30:49), „kokot“ (00:09:16, 00:16:18, 00:16:20, 

00:31:49, 00:32:01, 00:32:53), „kurva / kurevská“ (00:16:26, 00:41:38, 00:41:48, 00:41:53, 

00:41:57, 00:41:59) a „nejebali / jebne“ (00:23:47, 00:32:13), čímž porušil povinnost 

nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 

uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné 

vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 

dní ode dne doručení upozornění. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 360° Pavlíny Wolfové dne 22. února 

2021 od 20:15 hod. na programu CNN Prima News, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada vyzývá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 

28970438, se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, jakožto provozovatele programu 

Comedy Central Hungary, směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na základě 

rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2010 o udělení licence k provozování televizního 

vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. sve/2051/2010, spis. zn. 

2010/520/sve/MTV) k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu 

formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských 

symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu Family 

Guy (epizoda Christmas Guy) dne 19. listopadu 2020 od 18:32 hodin na programu 

Comedy Central Hungary. 

12-0-1 

- Rada vyzývá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem 

Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu Film Mania, 

směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 8. 

srpna 2017 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 

družice (č. j. RRTV/11426/2017-zem, spis. zn. RRTV/2017/631/zem) k dodržování 

přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, 

konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo 



v souvislosti s odvysíláním pořadu Az ígéret szép szó (Promise Me This) dne 16. listopadu 

2020 od 13:15 hodin na programu Film Mania. 

12-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 

27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 

1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 16. listopadu 2020 

odvysílal od 13:15 hodin na programu Film Mania pořad Az ígéret szép szó (Promise Me 

This) který obsahoval vulgarismy a nadávky; po překladu do českého jazyka šlo např. o 

výrazy: „jebu“, „krávu“, „kurva“ (3x), „ošukal“ (2x), „hovno“, „sračku“, „šukat“ (00:31:35 - 

00:33:13 hodin od začátku pořadu), „jebat“, „ojebu“ (00:54:00 - 00:55:06 hodin od začátku 

pořadu), „kundičky“, „rozjebnou“, „připosraný“, „kurva“ (01:24:05 - 01:27:00 hodin od 

začátku pořadu), „šukalko“, „vykouříš“, „zkurvit“, „zkurvený“ (01:34:12 - 01:35:41 hodin od 

začátku pořadu) a další. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

12-0-1 

- Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci produktu Fytofontana 

ViroSTOP, které bylo odvysíláno na programu CNN Prima News dne 9. 2.2021 od 

21:30:53 hodin. 

12-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), žádá 

zadavatele obchodního sdělení, společnost Wonderful Store s.r.o., sídlem Na Folimance 

2155/15 , 120 00 Praha - Vinohrady , IČ: 08838861, na základě § 7b odst. 2 zákona č. 

40/1995 Sb. o předložení důkazů o správnosti skutkových tvrzení, která zazněla v rámci 

reklamy Fytofontana ViroSTOP, která byla odvysílána na programu CNN Prima News dne 

9. 2. 2021 od 21:30:53 hodin. Rada stanovuje lhůtu ke splnění povinnosti 20 dnů ode dne 

doručení této písemnosti. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast 

regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 zákona 

č. 40/1995 Sb. provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlo: Vinohradská 

3217/167, Praha, 100 00, který byl šiřitelem reklamy Fytofontana ViroSTOP odvysílané na 

programu CNN Prima News dne 9. 2.2021 od 21:30:53 hodin, ke sdělení osoby, která si 

šíření předmětné reklamy objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele tohoto 

obchodního sdělení, a to ve lhůtě 10 dní od doručení této výzvy. 

12-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko 

ve věci shody tvrzení obsažených v obchodním sdělení Panadol Novum, odvysílaného 

dne 18. 2.2021 od 10:43:25 hodin na programu Nova, s SPC produktu Panadol Novum. 

11-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

a rovněž Ministerstvo kultury ČR o stížnosti dTest, o.p.s. ve věci ochrany spotřebitelů před 

dopady obsahu platformy TicTok. 

13-0-0 



- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a a č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 

platném znění, a zákona č. 40/1995 Sb. a o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), v souladu s § 12 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, vydává toto usnesení, kterým vrací podnět Magistrátu hlavního města Prahy, 

odbor živnostenský a občanskosprávní, č. j. RRTV/2910/2021-vra, ve věci stížnosti pana 

R. P. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním komentáře Václava Dolejšího v pořadu 

Události, komentáře dne 12. února 2021 od 22:00 hod. na programu ČT24, že věc 

odkládá. 

12-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události dne 14. února 2021 od 

19:00 hod. na programu ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

12-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného vysílání programu ČT24 dne 15. 2. 2021, že věc odkládá. 

12-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného vysíláním České televize, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů 168 hodin dne 7. a 14. února 2021 

od 21:20 hod. na programu ČT1, že věc odkládá. 

11-2-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 



provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře dne 18. února 

2021 od 22:00 hod. na programu ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Interview ČT24 dne 16. 2. 2021 od 

18:28 hod. na programu ČT24, že věc odkládá. 

12-1-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře dne 12. února 

2021 od 22:00 hod. a Otázky Václava Moravce odvysílaného dne 7. února 2021 od 12:00 

hod. na programu ČT24, že věc odkládá. 

9-1-3 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce 

odvysílaného dne 31. 1. 2021 od 12:00 hod. na programu ČT1/ČT24, že věc odkládá. 

10-1-2 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného účastí ředitele ČT Petra Dvořáka na fotbalovém utkání 

Slavia-Leicester, že věc odkládá. 

11-1-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného vysíláním České televize, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 



možného přestupku spáchaného odvysíláním sponzorského označení České mincovny 

dne 22. února 2021 od 21:08 hod. na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním rozhovoru s Romanem Prymulou v pořadu 

Otázky Václava Moravce dne 21. února 2021 od 12:00 hod. na programu ČT1 a ČT24, že 

věc odkládá. 

11-1-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Pomoc pro uzavřené okresy v 

pořadu Události dne 19. února 2021 od 19:00 hod. na programu ČT1 a ČT24, že věc 

odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Slevy na oblečení v pořadu 

Události dne 21. února 2021 od 19:00 hod. na programu ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávek na dokument V síti dne 18. února 

2021 od 18:52 hod. na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-1-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním filmu Muži v naději dne 22. února 2021 od 

11:40 hod. na programu Nova Cinema, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 



možného přestupku spáchaného vysíláním programu ČT24 k mimořádnému opatření 

ohledně povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Další prodloužení nouzového 

stavu sněmovnou neprošlo dne 12. února 2021 od 19:30 hod. v pořadu Televizní noviny 

na programu NOVA, že věc odkládá. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 

„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Nedej se! (díl Rybníky v nouzi) dne 

7. února 2021 od 10:45 hod. na programu ČT2, že věc odkládá. 

10-0-1 

19 RRTV/2021/154/nej: Stanice O, a.s.; Óčko Black: Analýza záznamu vysílání ze dne 27. 

ledna 2021 v čase od 10:00 do 22:00 hodin. 

- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Óčko Black provozovatele 

Stanice O, a.s. ze dne 27. ledna 2021, časového úseku 10:00 - 22:00 hodin.   

13-0-0 

20 RRTV/2021/140/vez: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Lounge TV ze 

dne 27. ledna 2021 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin 

- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Lounge TV 

provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o. ze dne 27. ledna 2021 v čase 10:00-22:00 hodin. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 

s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 

07389698, sídlem: Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, PSČ 602 00, o podání vysvětlení, z 

jakého důvodu program Lounge TV ze dne 27. ledna 2021 v čase od 10:00 do 22:00 hodin 

obsahoval převážně informace v anglickém jazyce, když dle licence je hlavním jazykem 

vysílání tohoto programu čeština či slovenština. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 

30 dní ode dne doručení výzvy. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 

s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 

500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 07389698, sídlem: 

Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, PSČ 602 00, o podání vysvětlení týkající se obchodních 

sdělení odvysílaných na programu Lounge TV dne 27. ledna 2021 v čase od 10:00 do 

22:00 hodin: 1) Z jakého důvodu je na vysílání obchodních sdělení upozorňováno 

anglickým textem („commercial break“/ „show sponzored by...“), když cizojazyčné 



označení nemusí být pro diváka dostatečným signálem o vysílání obchodního sdělení, 

resp. obchodní sdělení nemusí být snadno rozpoznatelné, jak stanovuje § 48 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 231/2001 Sb.; 2) Dne 27. ledna 2021 byly na programu Lounge TV odvysílány 

pořady (zařazené do vysílání v časech 10:06:51, 10:37:40, 11:07:05, 11:36:58, 12:06:48, 

12:36:54, 13:07:38, 13:37:32, 14:07:20, 14:37:20, 15:07:11, 15:37:04, 16:06:55, 16:36:47, 

17:07:24, 17:37:15, 18:06:41, 18:37:05, 19:07:25, 19:36:58, 20:07:04, 20:36:54, 21:07:05, 

21:37:05 hodin), které v průběhu vysílání obsahovaly informace o sponzorech těchto 

pořadů (v podobě grafických lišt vložených do vysílaného obsahu). Z jakého důvodu nebyl 

divák o všech sponzorech pořadů informován i před začátkem či na začátku vysílání 

pořadů, jak stanovuje § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb.; 3) Z jakého důvodu 

provozovatel uvedl na programu Lounge TV dne 27. ledna 2021 v časech 10:23:40-

10:23:55, 12:53:45-12:54:00, 15:19:11-15:19:27, 15:39:30-15:39:45, 16:39:14-16:39:29, 

18:53:56-18:54:11, 19:29:06-19:29:21, 20:28:42-20:28:57, 20:39:24-20:39:39, 21:09:30-

21:09:45 hodin jako sponzora pořadu „www.loungetv.eu“, když dle § 2 odst. 1 písm. s) 

zákona č. 231/2001 Sb. jsou provozovatelé televizního vysílání z možnosti sponzorovat 

pořady vyloučeni. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 

výzvy. 

12-0-1 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 

Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 

07389698, sídlem: Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, PSČ 602 00, na porušení ustanovení 

§ 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. ledna 

2021 neuvedl na programu Lounge TV v časech vysílání upoutávek (konkrétně v časech 

10:04:14-10:06:34, 10:30:57-10:37:24, 11:04:35-11:06:46, 11:31:11-11:36:43, 12:03:04-

12:06:33, 12:30:55-12:36:39, 13:05:13-13:07:24, 13:31:45-13:36:17, 14:02:47-14:07:05, 

14:31:26-14:37:05, 15:04:34-15:06:54, 15:31:15-15:36:49, 16:03:11-16:06:40, 16:31:01-

16:36:32, 17:03:59-17:07:09, 17:31:29-17:37:00, 18:04:11-18:06:26, 18:30:47-18:36:50, 

19:03:55-19:07:10, 19:31:29-19:36:43, 20:03:27-20:06:49, 20:21:09-20:36:39, 21:03:38-

21:06:50, 21:31:10-21:36:50 hodin) označení televizního programu (logo), čímž porušil 

povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou 

vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 

upozornění. 

12-0-1 

21 RRTV/2021/145/vis: ČESKÁ TELEVIZE - monitoring programu ČT1 dne 3. února 2021 

od 10:00 do 22:00 hodin 

- Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT1 provozovatele Česká 

televize v úseku 9:55:05 hodin do 22:18:13 hodin dne 3. února 2021. 

13-0-0 

22 RRTV/2020/953/tic: Zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a 

zrakovým postižením v roce 2020 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s materiálem vyhodnocujícím 

zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 

2020. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem 

Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona 



č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2020 na programu ČT sport neodvysílal 

alespoň 2% pořadů vyrobených v českém znakovém jazyce nebo simultánně tlumočených 

do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením, jelikož v roce 2020 na 

programu ČT sport odvysílal 0,7 % pořadů vyrobených v českém znakovém jazyce nebo 

simultánně tlumočených do českého znakového jazyka. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 

do 31. prosince 2021, a to tak, aby na programu ČT sport za celý kalendářní rok 2021 bylo 

odvysíláno alespoň 2 % pořadů vyrobených v českém znakovém jazyce nebo simultánně 

tlumočených do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením.  

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za 

Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 

231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2020 na programu O2 TV FREE neopatřil 

alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým 

postižením a nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením, jelikož v roce 2020 na programu O2 TV FREE nezpřístupnil pro osoby se 

sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady. Rada 

stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2021, a to tak, aby na programu O2 TV FREE 

za celý kalendářní rok 2021 bylo odvysíláno alespoň 15 % pořadů opatřených skrytými 

nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a zpřístupněno alespoň 2 % 

vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.  

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 

Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem 

Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona 

č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2020 na programech Óčko STAR, Óčko 

Expres a O (Óčko) nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým 

postižením, jelikož v roce 2020 na programech Óčko STAR, Óčko Expres a O (Óčko) 

nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady. Rada stanovuje lhůtu k 

nápravě do 31. prosince 2021, a to tak, aby na programech Óčko STAR, Óčko Expres a 

O (Óčko) za celý kalendářní rok 2021 bylo zpřístupněno alespoň 2 % vysílaných pořadů 

pro osoby se zrakovým postižením.  

13-0-0 

23 RRTV/2021/31/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ĆT1, ČT24/Otázky Václava Moravce/1.5.-

31.10.2020 - VYSVĚTLENÍ 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, 

IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu nebyl 

do pořadu Otázky Václava Moravce, vysílaného na programech ČT1 a ČT24 v období od 

1. května 2020 do 31. října 2020, pozván jako host žádný z představitelů strany KDU-ČSL. 

13-0-0 

24 RRTV/2021/32/rud: TV Nova s.r.o./NOVA/Volby 2020/28.9.2020/od 20:00 hodin - 

VYSVĚTLENÍ 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ 

45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, k diskuznímu pořadu 

Volby 2020, odvysílanému dne 28. září 2020 v čase od 20.00 hodin na programu NOVA, 

respektive s vysvětlením, na základě jakého klíče do pořadu s předvolební dramaturgií 

pozval představitele ANO, ČSSD, ODS a České pirátské strany. 



13-0-0 

25 RRTV/2021/33/kus: Česká televize - ČT1 - 18.11.2020 od 18:00 hod. - Události v 

regionech (Praha) - Zmírnění některých opatření - petice - vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 

00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu zařadil 

do příspěvku na téma Zmírnění některých opatření, odvysílaného v rámci pořadu Události 

v regionech (Praha) dne 18. listopadu 2020 od 18:00 hodin na programu ČT1, sekvenci 

záběrů vyjadřující do značné míry úplný názorný návod na podepsání konkrétní petice, 

který fungoval jako předestření možnosti podepsat petici, a tím jako nepřímá výzva k 

podpisu petice. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 

Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 

00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 

zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. listopadu 2020 od 18:00 hodin 

odvysílal na programu ČT1 pořad Události v regionech (Praha), jehož součástí byl 

příspěvek na téma Zmírnění některých opatření, který v závěru obsahoval sekvenci 

záběrů vyjadřující do značné míry úplný názorný návod na podepsání konkrétní petice. 

Prezentace takovéhoto návodu fungovala jako předestření možnosti podepsat petici, a tím 

jako nepřímá výzva k podpisu petice. Vizuální sdělení tak vyznívalo jako jednostranné 

sdělení na podporu názoru organizátora petice, názoru vyjádřeného textem petice. Není 

přitom podstatné, že text petice, ač byl v záběru celý, nebyl kvůli malé velikosti písma na 

obrazovce dobře čitelný, protože sekvence záběrů poskytovala návod, jak je možné text 

petice vyhledat, a o zaměření petice současně informovala promluva reportérky. 

Odvysíláním výše specifikovaného návodného vizuálního sdělení provozovatel porušil 

povinnost, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 

objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 

zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory 

jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém 

a společenském životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 

upozornění. 

12-0-0 

26 RRTV/2021/61/loj: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o._reklama na 

erotické zboží a služby_Rumunsko_podané vysvětlení 

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks 

International Czech s.r.o., z jakého důvodu vysílal v Rumunsku reklamu propagující 

erotické zboží nebo služby (konkrétně spot „Superlove“), k čemuž došlo opakovaně v 

období od 30. 11. a 6. 12. 2020 na programech Comedy Central a Paramount Channel, 

když taková reklama není v rumunském televizním vysílání povolena. 

13-0-0 

27 RRTV/2021/138/kus: AMC Networks Central Europe s.r.o. - Informace o programovém 

schématu vysílání programu SPORT3 pro rok 2021 

- Rada se seznámila s informací o programovém schématu vysílání programu SPORT3 

pro rok 2021 provozovatele vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o. 

13-0-0 

 

 



28 RRTV/2021/143/kus: Screening audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za 

listopad a prosinec 2020 

- Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání umístěných na stránkách http://www.b-tv.cz, https://www.beachannel.cz/, 
www.onetv.cz, www.TVOVA.cz, https://tv.mall.cz, www.tvarchitect.com, www.tvbydleni.cz, 
http://dkt.dubnany.eu/,www.ahp.cz, https://www.youtube.com/user/TVfonka?hl-
cs,www.luziceuhodonina.cz, www.tv-internet.cz, www.tv-hradec.cz, https://sledovanitv.cz a 
www.sumperktv.cz, za období listopad a prosinec 2020. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) konstatuje, že internetové 

stránky dostupné na adrese http://www.b-tv.cz, poskytované subjektem AIDEM & Vyšší 

odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, Vídeňská, Přízřenice, Brno, č.o.51, 

č.p.122, 61900, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 

132/2010 Sb. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) provádí výmaz poskytovatele 

AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, Vídeňská, Přízřenice, 

Brno, č.o.51, č.p.122, 61900, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb 

na vyžádání, neboť internetové stránky dostupné na adrese http://www.b-tv.cz, nejsou 

audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) konstatuje, že internetové 

stránky dostupné na adrese https://www.beachannel.cz/, poskytované subjektem BEA 

centrum Olomouc s.r.o., IČ 03493172, se sídlem tř. Kosmonautů 1288, 779 00 Olomouc, 

nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb. 

13-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) provádí výmaz poskytovatele 

BEA centrum Olomouc s.r.o., IČ 03493172, se sídlem tř. Kosmonautů 1288, 779 00 

Olomouc, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, 

neboť internetové stránky dostupné na adrese https://www.beachannel.cz/, nejsou 

audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb. 

13-0-0 

29 RRTV/2021/144/kus: Skylink Anténa+ - analýza služby nabízející převzaté vysílání 

- Rada se seznámila s analýzou služby převzatého vysílání Anténa+, poskytované 

společností Canal+ Luxembourg S. á. r.l. 

13-0-0 

30 RRTV/2021/149/fej: TV Šumperk, z.s./TV Šumperk/www.sumperk24.cz - výmaz 

- Rada provádí výmaz poskytovatele TV Šumperk, z.s., IČ: 07218711, se sídlem v 

Šumperku, Šmeralova 766/4, PSČ 787 01, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání.  

13-0-0 

31 RRTV/2021/136/dol: Změny ve vysílání za IV. Q 2020 

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za čtvrté 

čtvrtletí roku 2020. 

13-0-0 

 

 

Ověřovatel: Bartoš 


